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 :الدورة من الهدف#

 .إجمالي بشكل للمبتدئين الفقه تقريب-١

 .املتفّقه عقل في الفقه لعلم العامة الخارطة رسم-٢

 .الفقه دراسة له سبقت ملن أبوابه بمجمل الفقه مراجعة-٣

 .الفقه لدارس العلمي املدخل وبناء الفقهية القاعدة تكوين-٤

 :املستهدفة الفئة#

 بهم تختص ثمرة فئة ولكل فئات عدة الدورة هذه تخاطب
 
ً

 :فمثل

 على التعرف في الدورة هذه تفيدهم الفقه في املتخصصين غير -١
 .مسائله أبرز  وعلى العلم هذا

 وتعتبر  ألاساسية الشريحة وهم العلم، طلب في املبتدئين-٢
 .مسائله ودراسة الفقه علم لدخول  وبوابة طريًقا لهم بالنسبة

 لهم وتعتبر  تفصيلية دراسة الفقه درسوا ممن املتوسطين-٣
 .للمعلومات والترتيب كاملراجعة

 :الدورة انعقاد مكان #

 .املنّورة املدينة في الشرقية بالحرة أحمد إلامام جامع

 :للدورة مقدم #

  بهجت فداء محمد بن عامر 

 :تعريف موجز بالدورة
  يلتحقون  من خاصة- العلم طلب منها يعاني التي إلاشكاالت من

 في يشرعون  أنهم -العلمية بدايتهم منها وتنطلق الشريعة بكليات
 العلم مقدمات يدرسوا لم وهم العلم في املتقدمة الكتب دراسة

 على املرور  قبل والتفاصيل التفاريع في فيدخلون  مختصراته، وال
 .املختصرة والدراسة العريضة الخطوط

  العلم طلب بعض فتجد
ً

 املجتهد بداية" دراسة في يشرعون  مثل
ا "املقتصد ونهاية

ّ
 عن إلاجمالي التصور  يعطيهم ما قبله يدرسوا ومل

  في الشروع قبل "املقتصد بداية" إلى بحاجة فهم الفقه علم
 صممت التي الدورة هذه فكرة جاءت هنا ومن ،"املجتهد بداية"

 الخطوط شرح إلى وتهدف الفقه، علم لدخول  بوابة لتكون 
 خلل من ألبوابه إلاجمالية الخريطة ورسم الفقه، لعلم العريضة

 شرح البهدف- وجيزة مدة في ألابواب جميع على املبسط املرور 
 والخارطة العام التصور  رسم بهدف بل مسألة مسألة املسائل
 .ذلك بعد العلم تفاصيل لدخول  املمهدة

 :الدورة اسم#

 "النبيه وتفقيه الفقيه تنبيه" شرح

 :الدورة مدة#

 .أيام٦ في ساعة١٨ 

 إجازة خلل العشاء وبعد املغرب بعد :يومًيا درسين بمعدل
 3 .الدراس ي الفصل منتصف



 -هللا حفظه– الخضير الكريم عبد /الشيخ•

 -هللا حفظه– الباحسين يعقوب /الشيخ•

 -هللا حفظه– الخثلن سعد /الشيخ•

 -هللا حفظه– الشبيلي يوسف /الشيخ•

 ....وغيرهم ،-هللا حفظه– الفوزان العزيز  عبد /الشيخ•

 :العلمي النتاج

 أبواب لجميع فقهية مشجرات) النبيه وتفقيه الفقيه تنبيه•
رِح وقد ،(الفقه

ُ
 .النبوي  باملسجد رسمية علمية دورة في ش

 .النوازل  فقه مع والخطباء ألائمة تعامل•

 .املعاصرة الفقهية القضايا دراسة في املنهجية ألاخطاء•

 .واملأمول  الواقع بين السعودية بالجامعات الفقه مقررات•

 .املنشود الفقيه إلى الطريق•

 .الصوتية بالتسجيلت املتعلقة ألاحكام•

 إلايقاعات» باملوسيقى الشبيهة الصوتية املؤثرات حكم•
 .«لألناشيد املصاحبة

 .الجديد املسعى نازلة في املفيد امللخص•

 خلل من والسنة الكتاب ضوء في الجنسين بين الاختلط•
 .الشريعة ومقاصد الفقه أصول 

 .(وتطبيقات مشجرات) الفقه أصول  علم إلى الطريق•

 .الجمعة خطبة في اليد تحريك حكم•

 تعريف موجز بمقدم الدورة

 :الشخصية البيانات

 بهجت املعطي عبد محمد بن فداء محمد بن عامر  /الاسم•

 com.@gmail1428amfb /إلايميل•

 amerbahjat@  /تويتر حساب•

 :والخبرات الوظائف

 .والخطباء لألئمة العالي باملعهد املقارن  الفقه محاضر •

 مركز  مع واملحاضرات الدروس إلقاء في متعاون  داعية•
 .املنورة باملدينة الدعوة

 :العلمية الشهادات

 كلهما املقارن  الفقه في واملاجستير  الشريعة في البكالوريوس•
 انتظار  وفي بالرياض، سعود بن محمد إلامام جامعة من

 .إلاسلمية الجامعة من الدكتوراه رسالة مناقشة

 للبنوك العام املجلس من (املعتمد إلاسلمي املصرفي) شهادة•
 .إلاسلمية

 املحاسبة هيئة من (الشرعي واملراقب املدقق) شهادة•
 .إلاسلمية املالية للمؤسسات واملراجعة

 :عنهم أخذ الذين مشايخه من

 -هللا رحمه- الجبرين الرحمن عبد بن هللا عبد /الشيخ•

 -هللا رحمه– العقيل العزيز  عبد بن هللا عبد /الشيخ•
 عامر بهجت
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 جدول الدورة
 بعد العشاء بعد المغرب اليوم

 (1)الصالة  الطهارة السبت
 اجلهاد الصوم، احلج، الزكاة، (2)الصالة  األحد
 (2)املعامالت  (1) املعامالت االثنني
 (1)فقه األسرة  (3)املعامالت  الثالثاء
 (1)فقه اجلنايات  (2) فقه األسرة األربعاء
 احلفل اخلتامي (2)فقه اجلنايات  اخلميس

5 



 ما هي األقسام
 الرئيسة للفقه؟

(2..............................................) 
 

 ....البيع، اإلجارة، العارية: يشمل

(1...............................................) 
 

 .الطهارة، الصالة، الزكاة، الحج: يشمل

(3..............................................) 
 

 ...النكاح، الطالق، الخلع، النفقات، الحضانة: يشمل

(4..............................................) 
 

 ...القصاص، الديات، القضاء: يشمل
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(2....................) 

(3......................) (4.......................) 

(5.......................) 

(1...................) 

 ما هي أبواب
 فقه العبادات؟
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 الصالة

 شرط ركن

 واجب سنة

 مباح مكروه

 حمرم أنواع الصالة

 اخلطأ يف الصالة

 متعلقات
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 شروط الصالة
 شروط الصالة

 الطهارة  دخول الوقت 

 سرت العورة  ...........

 النيـّة 

 شروط املصلي

 العقل
 شرط صحة ووجوب

 اإلسالم
 شرط صحة

 عدم احليض والنفاس
 شرط صحة ووجوب

 البلوغ
 شرط وجوب

4 3 

2 1 

4 3 

2 1 
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 الطهارة

 .........طهارة من 

 ...........طهارة من 

 ما الفروق بني النوعني؟

2 

1 

 الطهارة: الشرط األول



 الطهارة من الحدث
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 الطهارة من الحدث

 متطهِّر متطهَّر به

 طهارة متطهَّر منه

 الـمـاء التراب

 أصغر أكرب صغرى كربى

 مسلم عاقل
 مميز ناو

 أركان

 نوعان شروط

 نوعان نوعان

4 3 

2 1 

4 3 

2 1 2 1 

1 2 2 1 



.......... 
 طهور طاهر

 (يرفع الحدث ويزيل النجس)

 نجس
 (:لتر270=دون القلتين )يسير 

 .النجاسة ينجس بمالقاة

 (:قلتان)كثير 
 .ال ينجس إال بالتغير

 وهو األصل متغري بطاهر مستعمل يف رفع حدث

 أقسام

 قسمان

 قسمان

 امأل الفراغ

 :رأي شيخ اإلسالم في أقسام المياه
...................................... 
...................................... 
...................................... 
...................................... 13 
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 اآلنية

 مباحة حمرَّمة
 ما فيه فضة

 طاهركل إناء  ما فيه ذهب (عدا الضبة اليسرية منها حلاجة)
 والذهبفيه  الفضة

 من آنية املسلمني أو الكفار

 قسمان
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 :النجسة مثل
 جلود امليتة

 حمرمة مطلًقا: النجسة يف احلياة وغري املدبوغة

جيوز : املدبوغة من احليوانات الطاهرة يف احلياة
 .استعماهلا يف اليابسات

1 2 



 فروض واجبات

 سنن
 السواك ترتيب الفرض الواحد

 (............1) (.............2) التسمية  غسل الكفين

(4............) (3.............) 

 ترتيب الفروض املواالة
 لقائم من نوم ليل ناقض

 تخليل الشعر الكثيف واألصابع التثليث

 الذكر الوارد بعده غسل الكفين ثالثا

 شروط
 النية  الماء وإباحته طهورية

 إزالة ما يمنع وصوله التمييز والعقل

 اإلسالم إزالة الخارج من السبيل

 الوضوء

 اثنان ستة

 منها ستة
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 ما الفرق بين الفرض والواجب هنا؟

1 2 

3 4 

5 6 

1 2 

5 6 

1 2 

3 4 
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 إزالة الخارج من السبيل

 حكمه  مراتبه
 شرط لصحة

 الوضوء والتيمم
 واجب لكل

 الماء باألحجار ثم (االستنجاء)بالماء وحده  خارج نجس ملوث

 فقط باالستجمار
 (باألحجار أو نحوها
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 إزالة الخارج من السبيل

 مسائل

 ثالثة حكمان

 :بعض آداب قضاء الحاجة
 .تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وجوازه في البنيان-1
2-....................................................... 
3-....................................................... 
4-....................................................... 
5-....................................................... 
6-....................................................... 
7-....................................................... 
8-....................................................... 
9-....................................................... 

 الثاني في الفضل األفضل

 كون الحجر طاهرا منقًيا

 غير منهي عنه عدم تجاوزالمحل

 التثليث

 شروطه

1 2 

3 



 أعضاء الوضوء

 عليها حائل
 متسح: مما جيوز مسحه

 تغسل:مكشوفة

 عمامة
 (حمنكة أو ذات ذؤابة)

 خف أو جورب

 مخار جبرية  

 حاالن

هل يجوز 
مسح 

الشماغ 
 والطاقية؟
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 شروط المسح

 لبسه على طهارة كاملة كونه ثابًتا ساتراً 

 كون الممسوح 
 في المدة الشرعية طاهًرا مباًحا

 : العمامة
 .لمحل الفرض: الخف لما العادة ستره

 :الخمار
 .مدارا تحت الحلق

 :الجبيرة
 لقدر الحاجة فقط

 وليلة لمقيم،  يوم:غيرها
 .أيام بلياليها للمسافر 3

 :الجبيرة
 إلى شفاء الجرح
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 روط المسحش

كون املسح يف احلدث 
 ............األصغر إال

هل يبطل الوضوء 
 بخلع الخف؟

هل يبطل الوضوء 
 بانتهاء المدة؟

 مسح القدر الواجب

أكثر ظاهر 
 اخلف

أكثر دوائر 
 العمامة

 مجيع اجلبرية

1 2 

3 

4 5 
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 الغسل

 ركنه واجبه

 سننه

 غسل الكفني ثالثا غسل ما تلوث

 تعميم البدن باملاء  التسمية

 الوضوء قبله التيامن
 الدلك ثالثًا أن حيثي على رأسه

 شرطه
 :كشروط الوضوء، ومنها

 النية

 أحكام
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 غسل قدميه مبكان آخر

: إذا نوى رفع احلدثني
 يرتفعان

:  نوى رفع احلدث مطلًقا
 يرتفعان

 :نوى رفع احلدث األكرب
 يرتفع احلدث األكرب فقط



 في الحدث األصغر

 التيمم

 فروضه واجبه

 مسح الكفين التسمية

 شروطه

 طهور        كونه
 له غبار بتراب     

 مسح الوجه

 الترتيب المواالة

 استباحةنية 
 ونحوهاالصالة 

 أحكام
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 وجود املاء مبطالته

 خروج الوقت

 دخول وقت مبطالت الوضوء
 الصالة

 العجز عن الماء
 [بعد طلبه]

 عجز كلي

 عجز جزئي



 نواقض الوضوء

 اخلارج من السبيلني مطلًقا اخلارج النجس الكثري من غري السبيلني

 مس املرأة بشهوة

 الردة

 وقاعد إال يسري نوم من قائم زوال العقل ........................

 [باليد] القبل أو حلقة الدبر: مس الفرج

 [ينتقض به وضوء الغاسل فقط]غسل امليت 

 ثمانية
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 .املراد باملس هنا املالمسة بغري حائل -1
 .الوضوء نواقض من ليس النعاس -2
 اليقني على بىن احلدث أو الطهارة يف شك من -3
 ويزيد والطواف، والصالة املصحف مس :احملدث على حيرم -4

 .وضوء بغري املسجد يف اللبث فأكثر، آية قراءة :اجلنب



 موجبات الغسل

 خروج املين دفقا بلذة انتقال املين بلذة

................ 

 اجلماع إسالم الكافر

 املوت    

 ستة

22 
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 الدماء الطبيعية
 الخارجة من فرج المرأة

 حيض نفاس

 دم فساد استحاضة

 أنواع
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 الحيض

 مدته

 وليلة يوم:من 15:إلى

 7أو6:غالبه

 ِسّنه

 سنين تسع:من سنة50:إلى

 الطهر

 يوما13:أقله ال حّد له: أكثره

 بقية الشهر: غالبه

 أحكامه

 سقوط الصالة سقوط أداء الصوم

 ثبوت البلوغ تحريم الوطء

 تحريم دخول المسجد تحريم قراءة القرآن

دينار : كفارته
أو ( جرام4،25)

 نصفه
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 النفاس

 أحكامه كالحيض

 مدته

 يوًما40:أكثره

 الحد ألقله

 دم الفساد

 دم احلامل

 دم الصغرية

 ما نقص عن يوم وليلة

 المستحاضة

 تجلس عادتها المعتادة

 تعمل بالتمييز المميزة

غير مميزة وال 
 معتادة

 غالب الحيض



 الطهارة من النجس

 النجاسات ال يشترط في غسل النجاسة النية

 مزال به

 غيرالمأكول بول وغائط (1)إال ما استثين الميتة

 الماء مع التراب في نجاسة الكلب

 مافوق الهرة من غيرالمأكول الخمر

 الدم والصديد
 [ويعفى عن يسيره]

 القيء

 المذي الودي

 الماء الطهور 

 االستجمار فقط األحجارفي

 .وهو اآلدمي وما ال نفس له سائلة، وميتة السمك(1)

 متعلَّقات

3 
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هل املواد احملتوية على 
 الكحول جنسة؟

...........................

...........................

........................... 
 هل املين جنس؟

...........................

...........................

........................... 
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 َوبـَْعُضها ِبَشْرِط بـَْعٍض ُمْرتَِبطْ  *** فَــــــــِإنَّ َأنـَْواَع الُعُلوِم َتْخَتِلْط 
 َشْخٌص َفُخْذ ِمْن كلِّ فنٍّ َأْحَسَنه *** َفَما َحوى الغاياِت في ألِف َسَنه 

 تُحلُُّه على مفيٍد ناصح *** ِبحفِظ متٍن جامٍع للراجِح 
 حّقق ودّقق واستمدَّ منهُ  *** ثم مَع الفرصِة فابحث عنُه 



 أسئلة أحكام الطهارة
ْد نواقض الوضوء. 10  .عدِّ
ْد موجبات الُغسل. 11  .عدِّ
مـــا أنـــواع الـــدماء الخارجـــة مـــن فـــرج . 12

 المرأة؟
اذكــر خمســة مــن األحكــام المترتبــة . 13

 .على الحيض
مـــــا أقـــــل وأكثـــــر ســـــن تحـــــيض فيـــــه . 14

 .المرأة
 ما أكثر مدة الحيض؟. 15
ْد النجاسات. 16  .عدِّ

 .الصالة شروط عدِّدْ 1.

 األصل مبيًنا المياه، أقسام عّددْ 2.
 .فيها

 .الوضوء فروض عدِّدْ 3.

 .الوضوء شروط عدِّدْ 4.

 .الوضوء سنن من خمسة اذكر5.

 .الحوائل على المسح شروط هي ما6.

 الغسل؟ ركن هو ما7.

 التيمم؟ فروض هي ما8.

 ما هي شروط التيمم؟9.
28 



 دخول الوقت: الشرط الثاني 
 اكتب اسم الصالة أمام وقتها

 الضرورة نهاية الوقت بداية الوقت الصالة
 إلى الفجر ثلث الليل األول غياب الشفق األحمر .......
 إلى الغروب مصير ظل الشيء مثليه مصير الظل مثله .......

 - طلوع الشمس طلوع الفجر الصادق ....…
 - مصير الظل مثله زوال الشمس ....…

 - غياب الشفق األحمر الغروب .......
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 األذان

 األذان

 شروط صحة
 النية

 املواالة

 الرتتيب

كونه بالصيغة 
 الواردة

إال ]دخول الوقت 
الفجر فيصح بعد نصف 

 [الليل

 سنن
كونه على موضع 

 عال

 بصوت مرتفع

االلتفات يف 
 احليعلتني

وضع األصبعني 
 يف األذنني

 عدم اللحن

 المؤذن

 شروط صحة

 العقل

 التمييز

 العدالة

 الذكورية

 سنن

 حسن الصوت

 علو الصوت

 األمانة

 العلم بالوقت



 ستر العورة: الشرط الثالث
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 زيد صلى بثوب رقيق بحيث يتبين لون البشرة من خالله، فهل صالته صحيحة؟/ 1س
 /..........................................................................................................1ج

................................................................................................................ 
.................................................................................................................. 

 صليُت وأنا كاشفة وجهي فهل صالتي صحيحة؟: هذه سائلة تقول/ 2س
 /..........................................................................................................2ج

................................................................................................................ 
.................................................................................................................. 

 صلى أحد الالعبين بشورت الرياضة وركبته مكشوفة، وآخر صلى وفخذه مكشوفة فهل صالتهما صحيحة؟/ 3س
 /..........................................................................................................3ج

................................................................................................................ 
.................................................................................................................. 



 استقبال القبلة: الشرط الرابع

32 

 استقبال القبلة

 القريب من الكعبة البعيد عن الكعبة

 جهتها عينها

 استثناء

 العجز النافلة للمسافر في سيره

 أحوال



 النية: الشرط الخامس

33 

 النية

 وقتها حملها

 مع التكبير
 القلب  أو قبيله

ماهي النية؟ 
وهل جيوز 

 قلبها؟

 أنواعها
 نية اإلمامة
 واالئتمام

 نية الصالة
 املعينة



 أركان الصالة

 القيام في الفرض مع القدرة  تكبيرة اإلحرام 

 الفاتحة لغير المأموم ..........................

 واالعتدال/الرفع من الركوع ..........................

 الجلوس بين السجدتين     الطمأنينة

 والصالة على النبي فيه / التشهد األخير جلسته

 الترتيب التسليم

14 

34 



 واجبات الصالة

 تكبيرات االنتقال  التسميع

 التحميد تسبيحة الركوع

 تسبيحة السجود سؤال المغفرة

 التشهد األول جلسة التشهُّد األول

 ثمانية

35 



 سنن الصالة

 قولية فعلية

............ ............. 

............ ............ 

 التعوذ من أربع
 ............... قبل السالم

 وضع اليمنى على
 اليسرى في القيام

 :مع تكبرييت رفع اليدين
 اإلحرام، ركوع، الرفع منه، الرفع

 .من التشهد األول فقط

 االفتراش
 ............. في جلوسه

 تحريك السبابة ...................
 “اهلل”عند ذكر 

36 

 نن الصالةس

 قسمان

 مثل مثل

ما الفرق بين الشرط والركن 
 والواجب والسنة؟



 :المباح في الصالة
 الحركة اليسيرة لمصلحة

 قتل احلية والعقرب والقملة

 عد اآلي

 محل الطفل ومحل املصحف   

 مثل

37 



 المكروه
 كل فعل مخالف لها عبثاً 

 فرقعة األصابع تشبيك األصابع

 االلتفات رفع البصر
 بالرأس أوالوجه

38 

 لمكروه في الصالةا

 مثل



 مبطالت الصالة

 ترك ركن أو شرط مع القدرة ترك واجب عمًدا

 زيادة ركن فعلي عمًدا اللحن احمليل للمعىن عمًدا

 السالم قبل متامها عمًدا الكالم

 احلر كة الكثرية عرفا القهقهة

 األكل والشرب
39 

 ا يحرم في الصالةم

 تسعة



 ما أنواع الصلوات
 باعتبار حكمها؟

(2..............................) 
 (العيد، اجلنازة)

(1..............................) 
 (الصلوات اخلمس، اجلمعة)

(4...............................) 
 (الصالة يف وقت النهي)

(3..............................) 
 .....(الرواتب، الضحى، حتية املسجد)

40 



 فروض األعيان من الصلوات
 الجمعة الظهر

41 

 فروض األعيان

 اخلمس

 اجلمعة

 نوعان

حاول أن تتذكر الفروق بني صالة اجلمعة 
 وصالة الظهر وتضعها يف اجلدول أعاله



صالة ألجمعة كام  ح
 
 أ

42 

 صالة الجمعة

 شروط سنن

 ببلدة مستوطنين

 الخطبتان قبلها من أهل وجوبها 40

.............. 

.............. 
 من ارتفاع الشمس 6-2الراتبة البعدية

 إلى آخر وقت الظهر

 الوقت 

 التجمل والتطيب

 يف يومها قراءة الكهف

 الدنو من اإلمام

 قراءة الجمعة والمنافقون فيها

 شروط صحة

 شروط وجوب

 الذكورية الحرية
 االستيطان

4 

7 

المقيم غير المستوطن 
تجب عليه الجمعة 

 بغيره

3 



 خطبة الجمعة
 أركانها شروطها

 سننها

 النية العدد
 الوقت  قبل الصالة

 كونها بالعربية الجهر بقدر إسماع العدد

 الحمد
 الصالة على النبي

 قراءة آية 
 أو معنى الوصية بتقوى اهلل لفظًا

 القيام على منبر الطهارة
 السالم على الناس االعتماد على شيء

 تقصيرها وبين الخطبتين إلى فراغ األذانالجلوس 
 الدعاء للمسلمين استقبال الناس

 خطبة الجمعة

 :في رأيك
كم دقيقة تكون الخطبة 
 ليحصل تقصير الخطبة؟

 اخلطيب ممن تصح إمامته فيها كون



 لجماعةاصالة 

44 

 الجماعة

 إمام مأموم

 األقرأ

 األفقه

 األسن

 الموقف الصحيح الموقف الممنوع

 األقدم هجرة

 ائتمام

 التقديم

 من يختاره الجيران

 شروطه

 اإلسالم

 العدالة

 صاحب البيت

 إمام المسجد

 العقل

 بالغ في فرض

 لألركان  محقق
 والشروط

 ذكر في
 إمامة الذكور

 شروط وجوبها

 الذكورية عدم العذر المأمومينرؤية اإلمام أو  :خارج المسجد العلم باالنتقاالت :داخله 

 (األفضل: )خلفه

 (جائز: )يمينه

 (جائز: )جانبيه

 عن يمينه: واحد

 أكثر

 خلفه: للمنفرد

 للجميع

 أمامه

 يساره فقط

 حاالت

 موافقة

 تأخر

 سبق

 متابعة

 اإلدراك

 بالتكبير: الجماعة
 قبل تسليم اإلمام

 بالركوع: الركعة



 العذر

 أهل األعذار مسقط الجماعة

 مل يعزم على
 أيام4اإلقامة

 مدافعة األخبثني

 خوف الضرر

 حضور الطعام

 املرض  

 المريض المسافر

 الخائف

 سفر مباح مسافة قصر

 يفعل مقدوره

 املطر 

 يسن القصر
 يباح اجلمع

 صالة اخلوف

 ألعذار في الصالةا

45 

3 5 

يجوز جمع 
 في المطر العشائين



 فروض الكفاية من الصلوات

46 

 ماهي الصلوات التي
 تجب على الكفاية؟

(2...........) (1...........) 



صالة ألعيد كام  ح
 
 أ

47 

 صالة العيد

 شروط سنن

 االستيطان

 الوقت

 .40:اجلماعة

 األكل قبل فطر االغتسال والتجمل
 وبعد األضحى ملضح

 قريبة يف صحراء التبكري واملشي إليها

 من ارتفاع الشمس
 والغاشية قراءة األعلى اخلطبتان بعدها إلى قبيل الزوال

 التكبريات الزوائد خمالفة الطريق

3 8 



زة صالة ألجنا كام  ح
 
 أ

48 

 صالة الجنازة

 فروض سنن

 القيام

 التكبيرات األربع

 الفاتحة

 قيام اإلمام عند

 الصالة على النبي الدعاء الوارد

 دعوة للميت

 صدر الرجل

 وسط المرأة

 عند تكبيراتهارفع اليدين 

 السالم

 الترتيب

7 



 الجنائز

49 

 تجاه الميت مايشرع

 ما يجب

المجزئ تعميم )الغسل 
 (بدنه بالماء مرة بنية

المجزئ ثوب )التكفين 
 (يستر جميعه

 الصالة

مواراة بدنه بما )الدفن 
 (يحفظه

 ما يسن

 في مرضه

 عيادته

 تذكيره التوبة والوصية

 عند احتضاره

 بلُّ حلقه

 تندية شفتيه

 تلقينه الشهادة

 توجيهه للقبلة

 بعد موته

 تليين مفاصله تغميض عينيه

 إسراع تجهيزه خلع ثيابه

 زيارة قبره تعزية المصاب به



 الصلوات المسنونة

50 

 النوافل

 مطلقة مقّيدة

 الرواتب الضحى يف غري أوقات النهي

......... ............ 

........... ........... 

........... 

 الفجر إلى قبل الشروق من الشروق إلى االرتفاع

 منتصف النهار بعد العصر

 ............ وقت الغروب

............ ............ 

 مغلظ

 مغلظ

 مغلظ

 :جيوز يف أوقات النهي
إعادة اجلماعة إذا قضاء الفرائض، ركعتا الطواف، 

 .أقيمت وهو باملسجد
 .صالة اجلنازة: وجيوز يف غري األوقات املغلَّظة



 السنن القبلية والبعدية للصلوات املكتوبة
 امأل الفراغات

 قبلها الصالة
 (من دخول الوقت إلى أداء الفرض)

 بعدها
 (بعده إلى خروج الوقت)

 الظهر

 العصر

 المغرب

 العشاء

 الفجر
51 



52 

 صالة الضحى ألضحى

 وقتها أقلها أكثرها

 من ارتفاع الشمس
 ركعات8 ركعتان إلى قبيل الزوال



53 

 صالة الوتر ألوتر

 وقتها أقله أكثره

 ركعة11 ركعة من العشاء إىل الفجر



 صالة التراويح

 وقتها عددها

 بعد العشاء
 ؟ في ليالي رمضان

54 

 لتراويحا

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 



 صالة الكسوف

 وقتها عددها

 كسوف أحد النيرين
 كلًيا أو جزئًيا

 ركعتان طويلتان
 بأربع ركوعات

55 

 الة الكسوفص



 صالة االستسقاء

 وقتها صفتها

 ركعتان مث خطبة واحدة كصالة العيد

 سببها

 القحط
56 

 الة االستسقاءص



 سجدة التالوة

 صفتها

 هل يكرب ويسّلم؟وهل يقوم ليسجد؟
................................ 
................................. 

 آية السجدة :سببها

 قراءةب باستماع
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 جدة التالوةس

:  سجود التالوة
 صالة مسنونة
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 (1)أسئلة أحكام الصالة
 ما حكم محل املصحف يف الصالة؟. 8
 .من مبطالت الصالة 5اذكر . 9

 .اذكر أقسام الصالة باعتبار حكمها. 10
من  4اذكر شروط صالة اجلمعة، و. 11

 .سننها
 ما شروط اإلمام؟. 12
 ما شروط وجوب اجلماعة؟. 13
 .ما موقف املأموم من إمامه. 14

 .بني مواقيت الصلوات اخلمس1.

ما هي عورة الرجل، الصيب، املرأة يف 2.
 الصالة؟

 مىت يسقط استقبال القبلة؟3.

 .عدد أركان الصالة4.

 .عدد واجبات الصالة5.

ما الفرق بني شروط الصالة وأركاهنا 6.
 .وواجباهتا

 3من سنن الصالة القولية، و 3اذكر 7.
 .من سننها الفعلية

59 



 (2)أسئلة أحكام الصالة
 ما صفة صالة الكسوف؟. 24
 ما صفة صالة االستسقاء؟. 25
ما حكم من أتى بقول مشروع يف . 26

 غري موضعه يف الصالة؟
ما حكم من ترك التشهد األول سهًوا . 27

 وهنض؟

 .اجلماعة مسقطاتمن  3اذكر . 15
 من هم أهل األعذار؟. 16
 ما شرط القصر للمسافر؟. 17
 ما حكم صالة العيد؟. 18
 ما حكم اخلطبتني قبل صالة العيد؟. 19
 ما حكم صالة اجلنازة؟. 20
 .اذكر فروض صالة اجلنازة. 21
 عدد أوقات النهي؟. 22
 ما هو وقت صالة الضحى؟. 23

60 



 الزكاة

 شروط وجوبها مزّكـًى

 دفع مدفوع إليه

 لزكاةا

 متعلَّقات



 شروط وجوب الزكاة

 اإلسالم الحرية

 مضي الحول

 ملك النصاب
 َديٍن ينقصه وعدم وجود

 الخارج من األرض نتاج السائمة ربح التجارة

62 

 لمزكيا

 ماعدا

تبدل املال هل 
 يقطع احلول؟

 اليقطع: بجنسه

 اليقطع: عروض بنقد

 اليقطع: نقد بعروض

 احلول يقطع:جنسهبغير 



 المزكىالمال 

 األثمان

 السائمة من بهيمة األنعام

 الخارج من األرض

............................. 

63 



 األثمان

 المخَرج
 النصاب

 يضم النقد إلى بعضه)
 (في تكميل النصاب

 مثقاال20:الذهب
 جرام85

 درهم200:الفضة
 جرام تقريبا595

 :النقد المعاصر
 قيمة أقل النصابين

 %2،5=ربع العشر

 جرام فضة 2.97= الدرهم
 جرام ذهب4.25=الدينار=المثقال

64 



 السائمة

 اإلبل
 ............كم نصابها؟ ج/ س

 البقر
 /...........نصابها؟جكم / س

 الغنم
 .............كم نصابها؟ ج/س

65 

 السائمة

 ؟ ما الدليل؟المعلوفةهل تجب الزكاة في األنعام 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

األنعام المتخذة للتجارة : تنبيه
 .زكاتها زكاة عروض التجارة



 الخارج من األرض

 الحبوب والثمار

 شرطه

 مكياًل 

 مدخًرا

بالًغا للنصاب 
 (أوسق5)

 الواجب فيه

:  إن سقي بمؤونة
 نصف العشر

: بالمؤونةإن سقي 
 العشر

 المعادن

قيمة نصاب : نصابه
 النقدين

ربع : الواجب فيه
 %(2،5)العشر 

من  ماوجد)الركاز 
 (دفن الجاهلية

 النصاب فيه: نصابه

: الواجب فيه
 الخمس

 كالفيء: مصرفه

66 



 عروض التجارة

 النصاب قدر الزكاة
 (يضم نصاب العروض إلى نصاب النقد)

 :قيمة أدىن النصابني
 %2،5=ربع العشر الذهب أو الفضة

67 

 عروض التجارة

 :هل األشياء اآلتية من عروض التجارة
 .....................أثاث احملل التجاري؟

 ...................العمارة املعدة للتأجري؟
 ........................سيارات اإلجيار؟

 ...................األنعام املعروضة للبيع؟

حول العروض  الينقطع
والنقد بالتحول من 

 أحدهما لآلخر



 زكاة الفطر

 :صاع من

 بر تمر

 شعير زبيب

 أقط قوت البلد

 وقتها
 من قبل العيد بيوم أو يومين

 إلى ما قبل صالة العيد

كم مقدار الصاع باألوزان العصرية؟ وهل 
 خيتلف وزنه باختالف الصنف؟

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 
68 

زكاة الفطر واجبة على كل من وجد  يوم العيد وليلته صاًعا فاضاًل 
 عن قوته وقوت عياله وحوائجه األصلية عن نفسه وعمن يعوله



69 

 إخراج الزكاة

 واجب على الفور: حكمه

 المخِرج

 املالك

 الوكيل

 (عن الصيب واجملنون)الويل 

 مكان اإلخراج
 يف بلد املال: زكاة المال

 يف بلد الشخص: زكاة الفطر

 وقتها
 هناية احلول: وقت الوجوب

قبل وجوهبا : وقت الجواز
 حبولني فأقل



 المدفوع إليه

 الفقراء المساكين   

 العاملين عليها المؤلفة قلوبهم

 الرقاب      الغارمين

 في سبيل اهلل   ابن السبيل   

70 

 لمدفوع إليها

 أصناف8

 ما هو المقدار الذي يدفع لكل صنف؟/ سؤال
 :................................................العاملون عليها:...................................................الفقراء والمساكين/ج

 :.......................................................الرقاب:.........................................................المؤلفة قلوبهم
 .....................................................في سبيل اهلل:............................................................الغارمون

 :..........................................................................................................................ابن السبيل

 هل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟
......................................... 
......................................... 



 من ال تدفع إليهم

 الكافر غري املؤّلف من تلزمهم نفقته

................. 

 أصناف

71 



 أسئلة أحكام الزكاة
 .اذكر شروط وجوب الزكاة1.

 عدد األموال اليت جتب فيها الزكاة؟2.

 ما هو نصاب الورق النقدي؟3.

 ما مقدار الزكاة يف النقد؟4.

 ما هو نصاب الغنم؟5.

 كيف حتسب زكاة عروض التجارة؟6.

 من هم الذين تدفع هلم الزكاة؟7.

 عدد الذين ال جتوز الزكاة إليهم8.

72 



 الصوم

 صائم صوم

 مفسد مفعول فيه
73 

 لصوما

 متعّلقات



 الصائم

 مسلم عاقل

 بالغ غري حائض ونفساء

 صحيح مقيم مستطيع
74 

 لصائما

 شروط
 شرط صحة ووجوب شرط صحة ووجوب

 شرط صحة ووجوب األداء شرط وجوب

 األداءوجوب وأفضلية شرط  شرط وجوب األداء

 حكم العاجز

 .يطعم عن كل يوم مسكيًنا: زواله اليرجى يقضي: يرجى زواله



 الصوم

 محرم واجب

 ........... ............ نذر كفارة

 سنة :إفراد :مكروه

 الجمعة

 السبت

 الشك

 رجب

 مطلق مقيد

 رمضان

............ ............ 

............. ............... 

............... ............. 

 أنواع

 75 امأل الفراغات



 رمضان

 شهادة عدلين 30إتمام رمضان 
 برؤية الهالل

 دخوله خروجه

 30إتمام شعبان

 واحد رؤية عدل
 في األمة

76 

 مضانر

 أمرينبأحد  بأحد أمرين

 هل يعمل بالحساب الفلكي؟
................................................. 
................................................. 
................................................. 



 المفطرات

 التقيؤ عمداً 
 إيصال شيء للحلق أو اجلوف

 عامًدا خمتارًا

 االستمناء أواإلمناء عن مباشرة
 اجلماع

 عتق رقبة: إن وقع يف هنار رمضان وكفارته]
 فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني

 [مسكيًنا( 60)فإن مل يستطع فإطعام 

 اإلمناء عن تكرار نظر احلجامة

77 

 لمفطراتا

 نية الفطر

 سبعة



 :نص قرار المجمع الفقهي في المفطرات في مجال التداوي
 :األمور اآلتية ال تعتبر من المفطرات : أوالً )
 .، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، أو قطرة األنف، أو خباخ األنف، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق (..............1)قطرة  -1
 .األقراص العالجية اليت توضع حتت اللسان لعالج الذحبة الصدرية وغريها إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق  -2
 .إدخال املنظار أو اللولب وحنومها إىل الرحم  -4. ، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطيب ( لبوس)ما يدخل املهبل من حتاميل  -3
أو منظار، أو مادة ظليلة على األشعة، أو دواء، أو حملول لغسل ( أنبوب دقيق)ما يدخل اإلحليل، أي جمرى البول الظاهر للذكر واألنثى، من قثطرة  -5

 .، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق (...............2)حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف األسنان، أو السواك وفرشاة  -6. املثانة 
 (.................... .3)املضمضة، والغرغرة، وخباخ العالج املوضعي للفم إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل  -7
 .احلُقن العالجية اجللدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل واحلقن املغذية  - 8
 .مغذية ( حماليل)ما مل يعط املريض سوائل ( البنج)غازات التخدير  - 10. غاز األكسجني  - 9

 .ما يدخل اجلسم امتصاصاً من اجللد كالدهونات واملراهم واللصقات العالجية اجللدية احململة باملواد الدوائية أو الكيميائية  -11
 .يف الشرايني لتصوير أو عالج أوعية القلب أو غريه من األعضاء ( أنبوب دقيق)إدخال قثطرة  -12
 .إدخال منظار من خالل جدار البطن لفحص األحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها  -13
 .من الكبد أو غريه من األعضاء ما مل تكن مصحوبة بإعطاء حماليل ( خزعات)أخذ عينات  -14
 .أو مواد أخرى ( حماليل)منظار املعدة إذا مل يصاحبه إدخال سوائل  -15
 ( .االستقاءة)خبالف املتعمد (.............. 4)القيء  -17. دخول أي أداة أو مواد عالجية إىل الدماغ أو النخاج الشوكي  -16
 .ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما ال يضر تأجيله إلى ما بعد اإلفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق : ثانياً 
تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من : ثالثاً 

 :أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة 
 .الفصد، واحلجامة  -ب. ، واستنشاق أخبرة املواد (................5)خباخ أ-

 .املنقول (.............. 6)أخذ عينة من الدم املخربي للفحص، أو نقل دم من املتربع به، أو تلقي  -ج ب-
 .أو يف الكلية االصطناعية ( الباريتون)حقناً يف الصفاق (.................. 7)احلقن املستعملة يف عالج الفشل  -د 
 .أو منظار أو إصبع للفحص الطيب ( لبوس)ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو حتاميل  -هـ 
 (................ .(8( )احملاليل)العمليات اجلراحية بالتخدير العام إذا كان املريض قد بّيت الصيام من الليل، ومل يعط شيئاً من السوائل  -و 

 امأل الفراغات
 :من الكلمات اآلتية

 الكلوي،(ب)املغذية، (أ)
 غري املتعمد،(د)احللق، (ج)

 األسنان(و)الدم، (هـ)
 .العني(ح)الربو، (ز)
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 المفعول فيه

 مستحب مباح

 مكروه حمرم

 السحور تأخريه

 تعجيل الفطر ...على رطب

 (1)“إين صائم”

 بلع الريق شم الطيب

 ذوق طعام حلاجة قبلة الحترك شهوة

 مبالغة املضمضة مجع الريق وبلعه

 ذوق الطعام (2)العلك القوي

 ترتب عليها إنزالقبلة ي

 قبلة حترك شهوته

 يدعو عنده

 تأخري القضاء إىل
 رمضان آخر

 الغيبة وحنوها

 79 .هو الذي ال يتحلل(2. )إذا سابه أحد أو شاتمه(1)

 أنواع لمفعول فيها

 االعتكاف

 ما يفسده



 االعتكاف

 حكمه شروطه

 مبطالته ركنه

 مسجد جماعة سنة
 [إن كان من أهل وجوبها]

 لزوم المسجد بنية الجماع

 النية

 المكث

 الحيض

 اإلنزال عن مباشرة الخروج لغير حاجة

 مسائل

80 

 الطهارة من
 الحدث األكبر



 أسئلة أحكام الصيام
 مباذا يثبت دخول رمضان؟ح-
 .عّدد املفطراتط-
 .من سنن الصوم 4اذكر ي-
 ما حكم شم الصائم للطيب؟ك-
 ما حكم تقبيل الصائم لزوجته؟ل-
 .مكروهات على الصائم 3اذكر م-
 حكم االعتكاف؟ما ن-
 ما شروط االعتكاف؟س-
 ما هي مبطالت االعتكاف؟ع-
 ؟ما هو ركن االعتكافف-

 .اذكر شروط وجوب الصومأ-
 .عدد أنواع الصوم باعتبار حكمهب-
 ما حكم صيام العيدين؟ج-
 من ذي احلجة؟ 12ما حكم صيام د-
 ما هو الصوم الواجب؟ه-
 .من الصيام املندوب 4اذكر و-
 ما حكم صيام اجلمعة؟ز-
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 الحج

 حاج حكم الحج

 األفعال في الحج

82 

 المناسك لمناسكا

 حج عمرة

 ذبائح

 أنواع

 متعلَّقات



 الحاج

 مسلم عاقل

 حر

 قادر بالغ

 ببدنه بماله

83 

 لحاجا

 شروط وجوب
 شرط صحة شرط صحة

 شرط إجزاء

 .........شرط 

 شرط وجوب شرط وجوب األداء

 هنا؟ اإلجزاءشرط الصحة، : ما الفرق بين
........................................... 
........................................... 
........................................... 

 هل يجب الحج على الفور؟
................................................... 
................................................... 

وجود : يزاد يف حق املرأة
شرط وجوب . )حمرم

 (األداء



 أفعال الحج

 أركان واجبات سنن محظورات

............ 

......... 

......... 

............ 

 الوقوف بعرفة ليال

 بمنىالمبيت 
 اإلحرام مكان ليالي التشريق

.............. 

 ............ حلق أوتقصير

 طواف الوداع

 أخذ الشعر تقليم األظفار

 تغطية الرأس لبس المخيط

 الطيب الصيد

 ............ الوطء

 المباشرة

 إطعام

 ذبح املثل

 صيام

 ال كفارة

 صيام
  3 

 طعام
  6 

 ذبح
 شاة 

 10من ترك واجبا فعليه ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام 
 .إذا رجع إلى أهله7في الحج، و3: أيام
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 فعال الحجأ

4 7 9 

 عليه شاة



 أثر اجلماع على احلج
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 الجماع

 قبل التحلل األول بعد التحلل األول بعد التحلل الثاني

 .يفسد الحج ويلزمه إكماله•
 .عليه بدنة•
 .يلزمه قضاؤه العام المقبل•

 ................ عليه شاة



 العمرة

 أركانها واجباتها

........... 

............ 

.......... 

 الحلق أو التقصير

 واجبة: حكمها

 مكان اإلحرام
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 لعمرةا



 الذبائح

 اهلدي الفدية

 األضحية العقيقة

 بالرتتيب:وقتها عددها

 7يوم 

 14يوم 

 21يوم 

 أي وقت بعد ذلك

 2:عن الذكر

 1:عن األنثى

 جنسها وقتها

 أحكامها

 إبل

 بقر

 غنم

 من بعد صالة العيد
 ذي احلجة13إىل 

 التثليث

 إذا عينها تعينت

87 

 لذبائحا

 أنواع

 ما هو السن المجزئ؟
 ........................البقر................. اإلبل
 ..............................................الغنم

 :العيوب المانعة من إجزاء الذبيحة
1-.............................. 
2-.............................. 
3-.............................. 
4-.............................. 
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 وكّرِر العلوم فالتكــــــــــــــــــــــــــــــــراُر 
 خير معين إذ به يصاُر 

 إلى اكتناز العلم فهو أفضُل 
عَدُل 

ُ
 كنٍز وفيه متعة ال ت

 بأي متعٍة كما قــــــــــــــــــــــــــــــــد ورَدا
 عن الُهَماِم حافِظ بِن أحمَدا

 «  لؤلؤه املكنوِن »إذ قــــــــــال في 
 موّجًها لحافظي املتوِن 

 فل يملّنك ما تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررا»
ه]

ّ
 «يحلو إذا تقّررا[ فإن

 .عبدهللا سفيان الحكمي. لـ د« منهج التلقي وألادب بنطمعدة الطلب »بتصرف يسير من أرجوزة 



 أسئلة أحكام املناسك
 ما هي أركان العمرة؟8.

 ما هي واجبات العمرة؟9.

 .من الذبائح املأمور بها 4اذكر 01.

ما هي األجناس اليت تذبح يف  11.

 األضحية وحنوها؟

 ما وقت ذبح األضحية؟21.

 متى تذبح العقيقة؟31.

 بكم ذبيحة يعق عن املولود؟41.

 .اذكر شروط وجوب احلج1.

 ما أنواع احلج الواجب؟2.

 .عدد أركان احلج3.

 .عدد واجبات احلج4.

 ما الفرق بني الركن والواجب؟5.

مبينا . عدد حمظورات اإلحرام6.

 .الواجب على من فعل حمظورا منها

 هل يفسد احلج باجلماع؟ متى؟7.
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 الجهاد

 حكمه مقاِتل

 مقاَتل مغنوم

 مصاحلة

 متعلَّقات

 حكم الجهاد

 فرض عين

 دفع الصائل رفع الحصار

 حضور الصف االستنفار

 فرض كفاية

 ما عدا ذلك

 له حاالن

 حاالت



91 

 املقاتِل

 مسلم بالغ

 عاقل ذكر

 حر مستطيع

ما مل )مأذون له 
ن اجلهاد عليه

َّ
 (يتعي

ل
َ
 مقات

 كافر حربي

 بالغ عاقل

 ذكر من أهل القتال

 شروط

 شروط الوجوب

 شرط جواز

 من ال يجوز قتلهم

 إذا قاتلوا أو أعانوا قتلهم تبعا

 الصيب املرأة

 األعمى   الشيخ الفاين

 الراهب الَزِمن
91 

 :ما عدا



 املغنوم

 مال منقول

 يقسم على الغامنني

 (األسري)إنسان 

 يحرم قتله

 يصير رقيًقا بأسره

 :من يجوز قتله
 :خيري فيه اإلمام بني

 قتل َمنّ 

 فداء استرقاق  

 األراضي
 :خيرّي اإلمام بني

 على الغامنني قسمها على املسلمني وقفها

92 

 أنواع



 املصاحلة

 اهلدنة

 غري مؤبدة من إمام

 الذمة

ألهل الكتاب 
 واجملوس

 يعقدها اإلمام

 األمان

 من مسلم عاقل مؤقت بعشر سنني

 أنواع

 شروط شروط

ما الفرق بين  شروط
الذمة والهدنة 

 واألمان؟

93 



94 



 المعامالت

 معاوضة
 (أخذ وإعطاء)

 أخذ
 بال عوض

 مشاركات تبرعات

 توثيقات

 لمعامالتا
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 المعاوضة

 إجارة
 .معاوضة مال بمنفعة مؤقتة

 البيع
 معاوضة مال بمال على وجه التأبيد

 جعالة
 .االلتزام بدفع مال مقابل عمل غير معين

 قرض
 .دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله

 الصلح
 معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين

 السَبق
 العوض المبذول في المسابقة

 قسمة التراضي
 قسمة ما ال ينقسم إال بضرر أو رد عوض على الشريك

 لمعاوضةا

من وجد محفظتي 
 لاير 500فله 
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 البيع

 العاقدان

 جائز التصرف

 راٍض غري مكره

 مالك أو مأذون له

 العوضان

 مقدور على تسليمه

 معلوم

 مباح النفع مطلقا

 الصيغة

 منجزّة دالة على املقصود

 إىل حمظور التفضي

 أركان لبيعا

 الجهالة المغتفرة

 اليسيرة

 الضرورية أو الحاجية

 في غير المقصود أصالة

:  توفرت الشروط
 يصح

 اليصح: مل تتوفر

توفرت يف بعض 
تتفرق : العوض

 الصفقة

  
 برؤية

 بصفٍة تكفي سلًما
   

 ال يصح بيعه :مكره بغير حق

 :يصح بيعه مثل: مكره بحق

 الشفعة

 بيع مال املدين لوفاء الدين

 بطلب شريك غريمنقسمبيع املشرتك 
 وكالةبوالية أو 

 البيع بعد نداء اجلمعة
 بيع ما يعلم استعماله يف احلرام

 بيع املسلم على بيع أخيه

  
 قولية

 فعلية
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2 

3 

1 

2 

3 
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حاالت
 الممنوع 

 من التصرف

 لحظ غيره
 مفلس

 (بما عليه حااًل  اليفيمن ماله )

 لحظه

 مجنون

 صغير

 سفيه

1 

2 

3 



 أقسام البيع

 من حيث نوع العوض من حيث األجل

 بعني أو بدين أو مبنفعة: عينبيع 

 بعني أو بدين أو مبنفعة:  دينبيع 

 بعني أو بدين أو مبنفعة: منفعةبيع 

 من حيث أثر القبض من حيث جريان الربا

 من حيث ثبوت الخيار من حيث الشرط فيه

 من حيث نوع المبيع

يشرتط يف 
بيع الدين 

: بالدين
قبض أحد 
 العوضين

 لبيعاأقسام 

 األصول

 الثمار
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 السََّلم

 الثمن

 حال مقبوض

 العاقدان

.............. 

 الصيغة

 ضبط الصفة ذكر القدر باملعيار الشرعي
 بذكر كل ما يؤثر يف الثمن

 ذكر أجل معلوم مؤثر

 المسَلم فيه

 مؤجل موصوف يف الذمة

 مما ميكن ضبط صفته موجود غالًبا يف حمل العقد

 لسلَما

 أركان

 شروط شروط

 شرط شرط
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 البيع من حيث األجل 

 (ومنه السلم)تأجيل المثمن 

 (بيع األجل)تأجيل الثمن 

 (البيع املطلق)تعجيلهما 

 (بالكالئ الكالئ)تأجيل البدلني 



 ما ال يتصرف فيه قبل القبض

 بكيلاملبيع 

 بوزناملبيع 

 بعدٍّ املبيع 

 بذرعاملبيع 

 بالوصفاملبيع 

 القبض

 بنقله: المنقول

 بتخليته: العقار

 المكيل،الموزون،المعدود،
 بذلك:المذروع

 لقبضا

 صور
 أصناف

 :قاعدة
مرجع القبض إلى 

 .العرف
فما عّده العرف 
 .قبًضا فهو قبض

100 



 البيع
 من حيث جريان الربا

 ما ال يجري فيه الربا

 العروض عدا المكيالت
 والموزونات

 ما يجري فيه الربا

 المكيالت
 والموزونات

 النقود

 لبيعاأقسام 

 أقسام

 :تنبيه مهم
 .ربا البيوع: الربا املنحصر يف هذه األصناف هو

وهو الزيادة يف الدين مقابل األجل فهو جاٍر : ربا الديونوأما 
 .بالخالفيف كل أصناف املال 
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التفاضل : ربا الفضل
فيما يشرتط فيه 

 التماثل

التأخري : ربا النسيئة
فيما يشرتط فيه 

 التقابض

 يع الربوياتب

بيع 
 الربويات

 مكيل
 بمكيل

 من جنسه
 [والتماثل التقابضجيب ]

 من غير جنسه
تقابض  اليشرتط] بغير مكيل [فقط التقابضجيب ]

 [والمتاثل

 موزون
 بموزون

 من جنسه
 [والتماثل التقابضجيب ]

 من غير جنسه
فقط إال إذا  التقابضجيب ]

 [اكن أحدمها من النقدين
  التقابض اليشرتط]بغير موزون

 [والالتماثل

 نقد
 (الصرف)بنقد 

جيب ] من جنسه
 [والتماثل التقابض

من غري جنسه 
 الجيب] بغري نقد [دون التماثل التقابضجيب ]

 102 [والمتاثلتقابض 



 أقسام الخيار لبيعاأقسام 

 خيار الشرط
 وينتهي بانتهاء املدة املشروطة

 خيار المجلس
 وينقطع بتفرق املتبايعني بأبداهنما

 [املنقص للقيمة]خيار العيب  [مبا يزيد يف الثمن]خيار التدليس 
 .الرد واسرتداد العوض(2)أو . اإلمساك مع األرش(1)خيري بني 

 خيار التخبير بالثمن
 يثبت إذا بان الثمن أكثر مما أخرب به البائع

 [اخلارج عن العادة]خيار الغبن 
 يثبت يف زيادة الناجش واملسرتسل

 :عنخيار الختالف المبيع 
 الرؤية املتقدمة(2)أو . الوصف(1)

 خيار الختالف المتبايعين
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 الشروط في البيع

 فاسدة
 خالف مقتضى العقد

 صحيحة
 مقتضى العقد كالتوثيق  العقدمصلحة 

 نفع يف املبيع

 مفسدة
 مجع شرطني شرط عقد آخر

 تعليق العقد

 لشروط في البيعا

 أقسام

 أقسام

 أقسام
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 اإلجارة

 املستأجر

 جائز التصرف

 املؤجر

 جائز التصرف

 أجرة

 بالنص أو بالعرف، معلومة
 تصح ثمًنا في البيع

ر
َ
 مستأج

 منفعة مباحة غير ُقربة

 آدمي

 أجير خاص: بالزمن

 مشترك: بالعمل

 عين

 مقدور على تسليمها مملوكة للمؤجر

 معلومة

 بالوصف

 بالعرف
 صيغة

 دالة على المقصود

 أركان إلجارةا

 شروط

  
 قولية

 فعلية

ضمان تلف العين 
 :المستأجرة على

 جنايته خطأ اليضمن

 جنايته خطأ يضمن
تجب بالعقد 

 مالم تؤجل

 عقد الزم

 قسمان
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 القرض

 مقرتِض

............. 
 مقرِض

 جائز التربع

 مردود

 املثلياتاملثل يف  القيمة يف غريها

 حكم الزيادة فيه

ض
َ
 مقرت

 مثلي قيمي
 عني جيوز بيعها معلوم القدر

 صيغة

............ 

 شرطه

 نوعه

 لقرضا

 أركان

106 



 الزيادة في رد القرض

 مشروطة

 حمرمة

 غير مشروطة

 بهدية

 بعد الوفاء

 جيوز

 قبل الوفاء

 كان يهاديه قبل

 جيوز

 مل يكن يهاديه قبل

 ال جيوز

 بالوفاء
 بأكثر أو أجود

 جيوز

 إال أن ينوي مكافأته
 من دينه أواحتسابه

ا

ل

ز

ي

ا

د

ة

 

ف

ي

 

ر

د

 

ا

ل

ق

ر

 ض

 قسمان

 صورتان

 حاالن

 حاالن

 :قاعدة
 ربانفًعا فهو كل قرض جر 

107 



 اجلعالة

 عامل

 معنّي  غري معني

 جاعل

....................... 

عل
ُ
 ج

 معلوم

 عمل

 مباح

 صيغة

..................... 

ا

ل

ج

ع

ا

ل

 ة

 أركان

 حاالن

 ال يشترط أن يكون معلوًما
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 الصلح

 صلح على إقرار

على جنس الحق 
 (تربع)

  على غير جنس الحق
 (بيع)

 صلح على إنكار

: في حق المدعــــي
 بيع

:  يف حق املدعى عليه
 إبراء

109 



 المسابقة

 المتسابقين

 الرضا

 جواز التصرف

 قادران على السبق

 السَبق

 يصح مثًنا يف البيع

 :مجال السباقكون 
 الرماية(3)اخليل أو (2)اإلبل أو (1)

 وجود احمللل

 مجال السباق

 مباح

 أداة السباق

 معينَّة

 احتاد األدوات يف النوع
110 



 القسمة

 قسمة تراضٍ 

إال بضرر  الينقسمما :)ضابطها
 (أو رد عوٍض على الشريك

 بيع: حكمها

 قسمة إجبار

ما ميكن قسمته بال : )ضابطها
 (ضرر أو رد عوض على الشريك

 إفراز ال بيع: حكمها

111 



 التوثيق

 الرهن الضمان

 الكفالة

 لتوثيقا

 أنواع
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 الرهن

 راهن مرتهن

............... 

 مرهون عليه

دين ثابت أو يؤول 
 [بعد وجود سببه]للثبوت 

 مرهون

 مملوك للراهن أو مأذون له

 معلوم

 يصح بيعه

 صيغة

 مع احلق أو بعده منجز

 أركان لرهنا

شروط
 

 شروط

الرهن إذا 
قُِبض لزِم 
العقد في 

 :حق

 الرهن أمانة في يده

113 



 الضمان

 الضامن املضمون عنه

 راض جائز التربع

 املضمون

 حق ثابت أو يؤول للثبوت

 املضمون له

 صيغة

................ 

 لضمانا

 أركان

 شرط

 ال يشترط معرفته وال رضاه

 ال يشترط معرفته وال رضاه

 لرب الحق مطالبة من شاء منهما
 ما حكم أخذ األجرة على الضمان؟

114 



 الكفالة

 الكفيل املكفول

 راض جائز التبرع

 املكفول به

 يمكن استيفاؤه من الكفيل

 املكفول له

 الصيغة

 دالة على المقصود

 لكفالةا

 أركان

 شروط

 شرط

 شرط

 ال يشترط رضاه

 ال يشترط رضاه

115 



 المشاركات

 حوالة وكالة

 شراكة املساقاة واملزارعة

 لتصرف بالغيرا

 أنواع
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 احلوالة

 احمليل احملال واحملال إليه

 راض جائز التصرف

 احملال به

 معلوم

 احملال عليه

 دين مستقر (1)يصح السلم فيه

 مساو للمحال به (2)على مليء 
 جنًسا ووصًفا ووقًتا وقدًرا

 الصيغة

إن كان على غري (2. )وهو ما تنضبط صفته(1)
 .مليء اشرتط رضا احملال

 لحوالةا

 أركان

 شروط
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 رضاهما واليشترط



 الوكالة

 الوكيل

 جائز التصرف فيما وُّكل فيه

 املوكل

 جائز التصرف فيما وَّكل فيه

 الصيغة

 القبول

 يدل على القبول قول

 يدل على القبول فعل

 اإليجاب

 يدل على اإلذن لفظ

ل فيه
ّ
 املوك

 تصرف معلوم يقبل النيابة
 -إمجااًل -

 أركان لوكالةا

 شقَّان

 .بال تعد أو تفريط فاليضمنالوكيل أمين 
 الوكالة عقد جائز .واللولده واللوالدهلنفسه  اليتصرف

118 

 حدود الوكالة
 بالنص

 بالعرف أو القرينة



 الشراكة

 املشرتك فيه

 معلوم عني الَدين

 من النقدين

 الشريكان

 جائزا التصرف

 الربح الصيغة

 معلوم (مشاع)غري معني 

 مشرتك خمتص بالشريكني

 لشراكةا رأس المال

 أركان

الخسارة على رأس : قاعدة
 المال، والربح على ما ُشِرط

119 



 أنواع الشركة

 المضاربة
 مال من أحدمها وعمل من اآلخر

 العنان
 املال والعمل منهما

 األبدان
 فيشرتكان فيما يكتسبان بأبداهنماعمل منهما 

 الوجوه
 بجاههمااشرتاك فيما يشرتيان يف ذمتهما 

 المفاوضة
 مال وجاه وعمل منهما

 غريالنادرهلما وعليهما  مايثبتفيشرتكان يف كل 

 نواع الشركةأ

120 



أخذ الملك بغير 
 حق

 سرقة

 غصب

 اختالس

 هنب

 خيانة

 بالعوضاألخذ 

 أخذ الممتلكات

 وديعة=للحفظ عارية=لالنتفاع

 للتملك

 هبة لقطة

 زكاة غنيمة

 مرغوب عنه الركاز

 اإلرث

 بغري حق

 تملك المباحات

 [بالصيد]احليوانات 

 [باإلحياء]العقارات 

 [باالستخراج]املعادن 

 [باالحتشاش]النباتات 

 [باحليازة]املاء 

 أنواع ألخذ بال عوضا

121 



 الصيد

 الصائد

 مسلماأوكتابيا عاقال

 قاصدا التسمية

 آلة الصيد

 جارحة معّلمة

 ذو خملب ذو ناب

 آلة محددة

 المصيد

 مأكوال

 اقتناص الحيوانات المتوحشة غير المقدور عليها
 لصيدا

 أركان

122 



 العقارات بغير عوض تملكشروط 

 أال يتعلق هبا مصلحة
كوهنا غري مملوكة 

 ملعصوم

 اإلحياء

 :بغير إقطاع سابق
 ميلكه من أحياه

 بإقطاع سابق
 (ملكه باملقَطع له إذا أحياه خيتص)

 إحياء الموات

123 



 الوديعة

 المودَع

 مباح معلوم

 المودِع

 راضٍ  جائز التصرف

 الحرز

 املشروط أو املعروف

 المستودع

 جائز التصرف

 الصيغة

 لوديعةا

 أركان

 الوديعة عقد جائز غري الزم•
 الوديعة سنة للمستودع األمني، جائزة يف حق املودِع•
 قرض  ( احلساب اجلاري يف البنك)الوديعة املصرفية •

 إال إذا تعّدى أو فرَّط فاليضمنأمني 

124 



 سنة للمعري

 جائز للمستعري
 العارية

 المستعير

 (وهو ضامن  )جائز التصرف 

 المعير

 جائز التربع مالك للمنفعة

 المنفعة

 مباحة

 العين المستعارة

 إمكان االنتفاع هبا
 مع بقاء عينها

 مباحة النفع

 لعاريةا

 أركان

125 



 أخذ الملك بغير حق

 غصب سرقة

 هنب اختالس

 خيانة

 ما الفرق بينها؟/ س

 خذ الملك بغير حقأ

 أنواع

126 



 أحكام الغصب ونحوه

 وجوب ضمان نقصه يف غري سعر

 .باملثل: مثلي بالقيمة: قيمي

 وجوب رد املغصوب بزيادته

 تصدق به عنه مضمونا:إن جهل ربه

 عدم متلك املغصوب

 وجوب أجرة مثله مدة الغصب

 لغصبا

127 

 الصائل

 على المال

 جيوز دفعه باألسهل

 على النفس

 جيب دفعه باألسهل

 على الحرمة

 جيب دفعه باألسهل



 الهبة

 الموهوب له

 “إنسان”جائز التملك  غري وارث إال بعدل

 الواهب

 جائز التربع

 الصيغة

 منجزة

 الشيء الموهوب

 جيوز بيعه

 لهبةا

 أركان

 مستحبة
 تلزم بالقبض بإذن واهب

  

 :حال الصحة
 صحيحة الزمة بالقبض

 في المرض المخوف

 إال بإجازة الورثة التلزم: للوارث

 إال بإجازة الورثة التلزم: لغير الوارث فوق الثلث

 128 تلزم بالقبض: يف حدود الثلث لغير الوارث



 اللقطة

 الضوال الممتنعة

 التلتقط

 المحّقرات
 (مهة أوساط الناس التتبعهما )

 متلك بال تعريف

 سائر األموال (اللقيط)اإلنسان 

 تعرف حوالً  متلك بعده حكًما

 للقطةا

 أنواع

129 



 اإلرث

 وارث مَورِّث

 ذو فرض عاصب

 ذو رحم

 موروث

 إلرثا

 أركان

130 



 الفروض أصحاب

 الزوج الزوجة

 األب األم

 البنات األخوات

 بنات االبن ولد األم

 و فرضذ

 أصناف

 العصبات

 ذكور الفروع ذكور األصول

 اإلخوة األعمام

 أبناء اإلخوة أبناء األعمام

 املوىل املنعم

 أصناف

 ذوو األرحام

 131 كل قرابة ليس بذي فرض وال عصبة



 إخراج المال

 ما يختص بالمسلم

 زكــــــــاة

 ما يختص بالكافر

 العشر اجلزية

 اخلراج

 مشترك

 اهلبة والعطية الوقف

 الوصية العتق

 النفقة

 خراج المالإ

 أنواع

132 



  

 مسلم

 مكلف

 ذو كفاية وقدرة

 الوقف

 الموقوف

 عني جيوز بيعها

 تبقى بعد االنتفاع

 الواقف

 جائز التربع

 الصيغة

 قول فعل

 صريح كناية

 الموقوف عليه

 أفراد

 معني

 ميلك

 جهة

 بر

 الناظر

 غير مشروط

 مسلم مكلف

 عدل رشيد

 مشروط

 شرط الواقف

 غير مخالف للشرع

 أركان لوقفا

 الوقف سنة

133 



 الوصية

 الموصى له

 فرد

 غري وارث
 (إال بإجازة الورثة)

 قبوله جائز التملك
 (بعد موت املوصي)

 جهة

 مباحة

 الموصي

 مميز عاقل

 الموصى إليه

 مسلم عدل

 مكلف رشيد

 به الموصى

 على الثلث اليزيد
 (إال بإجازة الورثة)

 مباح

 (الوصية)الصيغة 

 متعلقات لوصيةا

 األمر بالتصرف بعد الموت

134 



 العتق

 المعَتق

 اململوك

 المعِتق

 جائز التربع

 أسبابه

 القول الكتابة

 االستيالد التدبري

 ملك حمرم

 الصيغة

 صريح كناية

 معّلق منّجز

 متعلَّقات لعتقا

135 



 أسباب النفقة

 القرابة

 فقر املنفق عليه
 غىن املنفق وعجزه عن الكسب

 الوالدة أو اإلرث اتفاق الدين

 الزوجية

 حتقق الزوجية

 تسليم نفسها

 الملك

 .جيب فيها قدر الكفاية: قدر النفقة ذو روح

 النفقات

 شروط شروط

136 



137 



 فقه األسرة

 النكاح

 حكمه
 :واجب

 على من خياف احلرام برتكه

 :مستحب
 ملن له شهوة وال خياف احلرام برتكه

 (الخطبة)مقدماته 

 آثاره أركانه

 الفراق

 فقه األسرة

 مبحثان

138 



 الخطبة

 جواز
 النظر للمخطوبة

 غلبة ظنه باإلجابة عدم اخللوة

 االقتصار على
 ما يظهر غالًبا

 حاالت تحريمها

خطبة املعتدة غري 
 الرجعية تصرحًيا

 خطبة الرجعية مطلًقا

 اخلطبة على
 خطبة أخيه

 لناكحا

 شروط

139 



 أركانه

 ناكح

 منكوح منَكح به

 ألنكحةا

140 

 الناكح

 ذكر معنّي 

 راضٍ  خال من املوانع

 المنكوح

 أنثى معينة

 الموانعخالية من  راضية

 شروط شروط

هل لألب تزويج 
البكر والصغرية 

 بغري رضاها؟

ال يشرتط إسالم الزوجني، فيصح نكاح 
 .الكفار إذا اعتقدوا صحته ومل يرتافعوا إلينا

 .وإن أسلما مًعا أقرا على نكاحهما



 موانع النكاح
 (المحرمات في النكاح)

 تحريم أبدي

 لنسب لمصاهرة

 لرضاع

 تحريم ألمد
 (مؤقت)

 لمحرمات في النكاحا

 أسبابه

 أنواع

141 

 احملرمات للنسب

 األم وإن علت ...............

 البنت وإن نزلت العمة وإن علت

 ................ بنت األخت وإن نزلت

 بنت األخ وإن نزلت



 بالمصاهرة المحرمات

 بالدخول

 بنت الزوجة وإن نزلت

 بالعقد

 زوجة األب وإن عال

 زوجة االبن وإن نزل

 أم الزوجة

 لمحرمات بالمصاهرةا

 قسمان

 شروط الرضاع المحرِّم

 في الحولين خمس رضعات

كل من يحرم من النسب أو من 
 .المصاهرة يحرم نظيره من الرضاع

142 



 المحرمات ألمد

 للجمع

 أخت الزوجة عمتها

 خالتها بنت أختها أو أخيها

 لتعلق حق الغير بها

 منكوحة غريه

 الختالف الدين

 املسلمة على الكافر غريكتابية على املسلم

 للرق

 األمة

 لزناها لطالقها ثالثا

 لمحرمات ألمدا

143 



 احملرمات ألمد
 .انقضاء األمد سبب التحريم
 .انقضاء عدهتا+فراقها منكوحة غيره

 .انقضاء عدهتا+فراق الزوجة من تحرم للجمع
العجز عن مهر (1: )العتق،وجيوز نكاح األمة بشرطني األمة

 .خوف العنت برتك النكاح(2. )احلرة أو مثن أمة
 .انقضاء عدهتا+توبتها الزانية

 .عدهتا تنقضي+يطلقها+هبا يدخل+غريهأن ينكحها  المطلقة ثالثا
144 



 (الصيغة)المنكح به

 كون اإليجاب
 الولي أو وكيلهمن 

 اإليجابكون 
 بلفظ الزواج أو النكاح

 اتصال اإليجاب بالقبول
 من الزوج القبولكون 

 أو وكيله

 بحضور شاهدين

 صيغة النكاح

 شروط

 “الولي”المنِكح 

 مكلفاً  ذكراً 

 حراً  رشيداً يف العقد

 موافقاً يف الدين عدالً 

 شروط

145 



 شروط الشاهدين

 مسلمني عدلني

 اثنني ذكرين

 بالغني عاقلني

 ناطقني مسيعني

 لشاهدا

 آثار النكاح

 المهراستحقاق  الوليمةاستحباب 

 االستمتاعحق  البيتوتةحق 

 النفقةحق  الطاعةحق 

146 



 الشروط في النكاح

 :فاسدة
 .ما خالف مقتضى العقد

 :صحيحة
 (.وهي األصل)

 :مفسدة

 .الشغار .التحليل

 .املتعة .التعليق

 لشروط في النكاحا

 أنواع

147 



 (الصداق)منكح عليه 

 مال مباح

 معلوم تصح املعاوضة به

 لصداقا

 شروط
 الوليمة

 :وقتها
 .من بعد العقد

 .سنة: حكمها

 :من أحكامها
 .جواز الدف

 واجبة: حكم اإلجابة
إال إن ُوجد منكر 

 .يعجز عن تغيريه
 .إذا بطل المهر المسّمى وجب مهر المثل

148 



 االستمتاع بالجماع

 قدر الواجب
 إن طلب اآلخر

 :على المرأة
 دعاها زوجهاكلما 
 .عن واجب أويشغلهامامل يضرها 

 .أشهر4كل :على الرجل

 :حكمه
 .حق للزوجني

 من آدابه

 قول الذكر الوارد أال ينزع قبل فراغها

 ما يحرم منه

 اجلماع يف احليض الوطء يف حلقة الدبر

 الستمتاعا

 مسائل

149 



 النفقة
 حبسب حال الزوجني غىن وفقرا

 القوت الكسوة

 ما حتتاجه
 املسكن مما جرى العرف به

 النفقة على الزوجةا

 أنواع

150 



 الفراق

 خلع
آثار 
 الفراق

 فسخ

 لعان إيالء

 ظهار

 طالق

 فرق النكاح

151 

 العدة
 الحضانة
 سقوط النفقة
 في حاالت



 الخلع

 مخلوع

 الزوجة

 خالع

 زوج مميز يعقله

 (صيغة)مخالع به

 لفظ الطالق (1)غريه

 مخاَلع عليه

 يصح مهرا

 حكمه

 يكره بالحاجة يباح حلاجة

 باذل للمال

 زوجة أجنيب

 .إذا كان بلفظ طالق أو نيته فهو طلقة بائنة، وإال فهو فسخ( 1)

 لخلعا

 متعلَّقات

152 



 طالق

 مطلَّق

 زوجة

 مطلِّق

 زوج أو وكيله مميز يعقله

 مطلَّق به

 منّجز(2)

 يقع فورا

 معّلق(1)

 يقع بوقوع املعلق عليه

 رجعي(1) بائن(2)

 .كناية( 2)

 اليقع إالبنية أوقرينة

 صريح(1)

 يقع

 وقت جوازه

 بعد الدخول

 يف طهر مل جيامع فيه

 يف محل

 قبل الدخول

 :......................حكم الطالق
 أركان لطالقا

 أنواع

 شروط
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 الطالق

 بائن

 بينونة صغرى

 الطالق بعوض

 طالق غير المدخول بها

 بينونة كبرى

 بثالث طلقات

 رجعي

 طالق المدخول بها
 أقل من ثالث بال عوض

 تقسيم للطالق

 نوعان
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 ظهار
 مظاهر منه

 زوجة

 مظاِهر

 من يصح طالقه

 أثر الظهار

 على الرتتيب: الكفارة

 حترير رقبة

 صوم شهرين متتابعني

 مسكينا60إطعام

 حترمي االستمتاع حىت يكّفر

 مظاهر به

 صريح كناية

 لظهارا

 أركان
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 لعان

 مالِعن

 زوج مكّلف

 سبب اللعان

 القذف

 مالعن به

 اللفظ الوارد مرتًبا

 مالَعنة

 زوجة مكّلفة

 أثر اللعان

 سقوط احلد التحرمي املؤبد

 انتفاء الولد إن نفاه

 للعانا
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 إيالء

 المحلوف عليها

 زوجة ميكن وطؤها

 الحالف

 زوج ميكنه الوطء

 الصيغة

 صريح كناية

 المحلوف عليه

 ترك الوطء أشهر4أكثر من

 األثر

 تضرب املدة

 يفيء يطّلق يطّلقها احلاكم

 المحلوف به

 اهلل صفاته

 إليالءا

 أركان
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 أسباب الفسخ

 صحيح شرطلمخالفة 

 لعيب يمنع االستمتاع

 لترك حق

 مالي

 النفقة

 الصداق احلال

 بدني

 أشهر4وطء أو مبيت أكثر من 

 أشهر6سفر لغري عذر أكثر من 

 لفسخا
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 العدة

 أسبابها

، (مطلًقا)وفاة الزوج 
 ويلزمها اإلحداد

 بالزوجة الخلوة

 (مطلًقا)الوطء 

 مدتها

وضع  :الحاملعدة 
 احلمل

أشهر 4: الوفاةعدة 
 أيام10و

يف  المفارقةعدة 
 :احلياة

قروء 3: ذات حيض
 (حيضات)

: غير ذات حيض
 أشهر3
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 الحضانة
 بعد الزواج الزواج-البلوغ البلوغ-7 سنوات7-1 المحضون

يخّير بين  األم الذكر
 أبويه

- 

 عند الزوج تكون عند األب األم األنثى

 160 اَل تثبت لمن ِفيِه رق َواَل لَكاِفر على ُمسلم َواَل لَفاِسق َواَل لمزوجة بأجنبي من محضون من ِحين عقد



 نفقة املعتدة

 هلا النفقة والسكىن الرجعية

 والسكىنال نفقة هلا  املتوىف عنها زوجها

 البائن

هلا النفقة : حامل
 والسكىن

وال  النفقة: حائل
 سكىن
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 الجنايات

 الجناية
 على الغير

 فصل
 الخصومات

 المعاصي

فقه الجنايات  

 على النفس

 على ما دون النفس
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 القصاص
 الدية

 الصلح على مال
 العفو

 أنواع القتل

 شبه عمد

 قصد جناية ال تقتل غالبا

فيه الدية مغلظة 
 والكفارة

 عمد

 المقتول

 آدمي معصوم

 القاتل

 قاصد عامل بعصمة املقتول

 مكّلف

 اآللة

 تقتل غالباً 

 :خيري الويل بني

 خطأ

 يفعل ما له فعله

 الدية والكفارةفيه 
الدية في قتل الخطأ وشبهه 

تجب على عاقلة الجاني وهم 
 .عصباته

 لقتلا

164 



 شروط االستيفاء

 تكليف مستحقيه

 اتفاقهم عليه

 األمن من التعدي إىل غري اجلاين

 حبضرة إمام أو نائبه

 بضرب العنق بالسيف

 شروط القصاص

 تكليف قاتل

 عصمة مقتول

 مكافأته للقاتل

................ 
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 :ويكون
المكافأة في الدين 

والحرية، ال في الذكورة وال 
 في العدد



 دية النفس

 الذمي

 نصف دية املسلم

 المسلم

 بعري100 مثقال1000

 ألف درهم12 بقرة200

 شاة2000

 القن

 قيمته

 الوثني والمجوسي

 درهم800
دية المرأة على 

نصف دية 
بلغ الرجل فيما 

 الديةثلث 

 ية النفسد
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 النفس مادونالجناية على 

 دية

 مثل عدد÷النفسدية 
 اجملين عليه يف البدن

 قصاص

 في الجروح

 االنتهاء إىل عظم

 في الطرف

 املماثلة

 األمن من احليف

االستواء يف الصحة 
 والكمال

 حكومة

هي أن يقّدر المجني عليه 
عبًدا ال جناية به ثم يقّدر 
وهي به قد برئت، فله 
 نسبة ما بينهما من الدية

 لجناية على ما دون النفسا

 أثرها

 شرط شروط
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 الجناية على المال

 غصب سرقة

 هنب اختالس

 خيانة إتالف

 لجناية على المالا
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من يقيم 
 اإلمام أو نائبه الحدود

من تقام عليه 
 الحدود

 المكلف

 الملتزم

 العالم بالتحريم

 المعاصي

 فيها حد

 فيها كفارة فيها تعزير

 لمعاصيا
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 الحدود

 حد الزنا حد السرقة

 حد القذف حد المسكر

 حد الحرابة حد الردة



 الزنا
 شروط الحد

 حتقق الزنا

 انتفاء الشبهة

 ثبوته

 4شهادة 

 مرات4إقرار 

 حده

 غير المحصن

 جلدة100 تغريب عام

 :المحصن

 من وطئ زوًجا
 في نكاح صحيح

 ومها بالغان

 عاقالن

 حران

 الرجم

 لزناا

 شروط
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 شروط حد السرقة

 المسروق منه

 معصوم مطالبته باملال

 السارق

 مكّلف خمتار

 عامل بتحرميه

 المسروق

 مال حمرتم بلوغ نصاب

 حمرز الشبهة فيه

 السرقة

 ثبوهتا

 2شهادة إقرار مرتني

 خفية

قطع اليد اليمىن، فإن عاد فالرجل : الحد
 .فاحلبس حىت يتوباليسرى، فإن عاد 

 لسرقةا

 أركان
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 حد القذف

 المقذوف

 محصن

 مسلم حر

 عاقل عفيف

 يجامع مثُله

 معين أو محصور

 مطالبته بالحد

 القاذف

 مكّلف

 الصيغة

 صريح

 .يوجب الحد

 كناية

 عزر:بغيرالقذففسره 

 العقوبة

........... 

 لقذفا

 يثبت القذف بشاهدين أو إقرار القاذف مرة 172



 حد المسكر

 حده

 جلدة 80

 معنى الخمر

 كل شراب
 يسكر كثيره

 ثبوته

 شهادة اثنين إقرار مرة

 لمسكرا
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 األطعمة

 حمرَّم

 مباح مكروه

 ألطعمةا

 ماله رائحة خبيثة
 األصل في األطعمة اإلباحة ما ضرره غير محقق

 أسباب تحريم الطعام

 اإلسكار النجاسة

 الضرر االستخباث

 تعلق حق الغري به اآلدمي

 من الحيوان يحرمما 

 احلمار األهلي ما يفرتس بنابه

 مبخلبهما يصيد  ما يأكل اجليف

 تستخبثهما  ما أمر بقتله

 ما هني عن قتله متولد بني مأكول وغريه

 املذكىغري 

174 
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 الذكاة

 املذكي

 عاقل

 مميز

 مسلم أو كتايب

 حيوان مأكول املذكَّى

 (حاّدة)آلة حمّددة  به املذكى

 الذكاة
 قطع احللقوم واملريء

 [وتسقط سهًوا] التسمية عند الذبح



 الحرابة

 شروط الحد

 ثبوتها

 إقرار

 شهادة رجلين

 تحقق الحرابة

 التعرض للناس
 لغصب المال

 حمل السالح

 أاليتوب
 قبل القدرة

 الحد

 .قتل ولم يأخذ

 .قتل

 .قتل وأخذالمال

 قتل
 وصلب حتى يشتهر

 أخافوا السبيل

 .النفي

 .أخذالمال

 قطع اليد اليمنى
 والرجل اليسرى

 حد قطاع الطريق
 لحرابةا
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 الخارجون عن قبضة اإلمام

 بغاة

 شرطهم

 هلم
 شوكة ومنعة

 هلم تأويل
 سائغ يف اخلروج

 معاملتهم

 قتاهلم

وال ضمان عليهم وال 
 فيهم حال القتال

 مناقشتهم

 خوارج

إن رأوا رأي اخلوارج 
 دون خروج

 اليقاتلون

 قاتلوا

 يقاتلون

 قطاع طريق

 لخروج عن اإلماما

 أنواع
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 الرّدة

 حدها

 القتل

 يستتاب ثالثا

 معنى الردة

 الكفر بعد اإلسالم

 بفعل بقول

 بشك باعتقاد

 من التقبل توبته

 ساب اهلل ساب الرسول

 من تكررت ردته الزنديق

 توبة المرتد

 بالشهادتني باإلقرار باجملحود

 لردةا
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 أسباب الكفارات

 اليميناحلنث يف 

 أيام متتابعات3صيام 

 عتق رقبة مساكني10إطعام 

 مساكني10كسوة 

 القتل بغري عمد

 عتق رقبة مؤمنة

 صيام شهرين متتابعني

 غير التبرر بنذرعدم الوفاء 

 كفارة ميني

 اجلماع يف هنار رمضان

 كالظهار

 حمظورات اإلحرام على نفسه غري الزوجة ماحرمهفعل 

 وطء احلائض الظهار

 ترك واجب يف احلج

 لكفاراتا
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 خمتارا
 عاملا
 ذاكرا

 اليمين المكفرة

 المحلوف به

 اهلل

 صفاته

 الحالف

 مكّلف خمتار

 قاصد

 المحلوف عليه

 مستقبل ممكن

 احلنث فيه

 أركان
 ليمين المكفرةا

 تفسير
 المحلوف عليه

 النية

 سبب اليمين

 التعيين

 الحقيقة
 (شرعية، عرفية، لغوية)
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 النذر

 المنذور

 اللجاج والغضب

 تعليقه على شرط بقصد
 أوتكذيب أوتصديق أوحثمنع 

 مطلق

 كفارة ميني

 المعصية

 كفارة

 مباح

 فعله أو كفارة

 التبرر

 جيب الوفاء به

 الناذر

 عاقل

 بالغ

 ركناه لنذرا

 أنواع شروط
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 التعزير

 معصيةأن يكون على 
 الحد فيها وال كفارة

 أسواط10اليزيد على

 ال يكون بأخذ مال ال يكون مبحرم

 لتعزيرا

 شروط
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 الحكم

 حاكم

 حمكوم به

 حمكوم له

 حمكوم عليه

 لحكما
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 الحاكم

 بالغ عاقل

 ذكر حر

 عدل مسلم

 مسيع بصري

 متكّلم ولو يف مذهبهجمتهد 

 .جيب على اإلمام أن ينصب يف كل إقليم قاضيا

 لقاضياشروط 

 شروط
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 المحكوم عليه

 المدََّعى عليه

َرك  إذا سكَت لم يـُتـْ

 المدَِّعي

 إذا سكت ُتِرك

 محكوم به

 الشهادة اإلقرار

 اليمني النكول

 قاضٍ 
 محكَّم



 الشهادة

 الشاهد

 البلوغ العقل

 الكالم اإلسالم

 الحفظ العدالة

 عدم الموانع النصاب

 العلم

 حكمها

 أداء

 فرض عني

 تحمل

 فرض كفاية

 لشهادةا

 شروط
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 نصاب الشهادة

 رجال3

 إعسار املوسر

 رجال4

 الزنا

 رجل وامرأتان

 األموال

 رجالن

 ما سوى األموال

 امرأة

 يطلع عليهما ال 
 غالباالرجال 

 شاهد ويمين المدعي

 األموال

 موانع الشهادة

 قرابة الوالدة الزوجية

 باستفاضة بسماع برؤية العداوة الدنيوية جلب نفع لنفسه
 فيما يتعذر بغيرها

 الدين  

 المروءة

 عند طلبها

على 
على  الواقعة

 الشهادة
 عند التعذر



 اإلقرار

 المقر به

 حق

 خمتص باملِقر

 المِقر

 بالغ عاقل

 خمتار

 الصيغة

 صريح ضمين

 جممل مفّصل

 .اإلقرار حجة قاصرة
 إلقرارا

 أركان

 أللهم أختم حياتنا باإلقرأر بالشهادتين

 إخبار اإلنسان
 (دعوى)على غريه  حبق له

 حبق لغريه
 (شهادة)على غريه 

 (إقرار)على نفسه 

 :متييز
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 استبانة تقييم
 (/.........................................................اختياري)االسم/.....................................مكان الدورة

 (-يف هناية الدورة–الغرض من هذه االستبانة تطوير املادة، فريجى نزعها وتسليمها للمحاضر بعد تعبئتها )
 ممتاز جدا، وما بينهما حبسبه( 10)ضعيف، (0: )على النحو اآليت( 10)إىل ( 0)تعطى كل فقرة درجة من 

 تقييم المذكرة
 )     (.التقييم العام للمذكرة •
 )     (.املادة العلمية املوجودة يف املذكرة •
 )     (.مدى مناسبتها للدورة •
 )     (.مدى وضوحها •
 ()    مدى أمهية وضع السرية الذاتية للمحاضر بالنسبة لك•
 أو قصرية أو طويلة هي هل املذكرة حجم يف رأيك ما•

 .........................................../ج مناسبة؟
 :................................مالحظاتك على املذكرة•

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 تقييم الشرح والمحاضر
 )     (.مدى استفادتك من الدورة •
 )     (.حسن العرض وأسلوب احملاضر يف الدورة •
 )     (.التمكن العلمي عند احملاضر •
 )     (.الوسائل التعليمية املستعملة •
 )     (.املادة العلمية املقدمة يف الدورة •
 )     (.كمية املعلومات اجلديدة بالنسبة لك •
 )     (.مظهر احملاضر •
 )     (.مناسبة املكان•
 )     (.مناسبة وقت الدورة  •
 :....................................مالحظات أخرى•

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 



 ما خلصة رأيك في الدورة، وأبرز إلايجابيات والسلبيات؟

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 
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